
สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 8 
         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที�กาํหนดรายการต่างๆที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

 
 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น     เขียนที�...................................................................... 
วนัที�...............เดือน............................พ.ศ.................. 

 
 
 

 (1) ข้าพเจ้า…………………………………………………….. สญัชาติ……….…. อยูบ้่านเลขที�………………….   
ถนน…………………..……...…ตําบล/แขวง….…..………………………อําเภอ/เขต……………….……………………….. 
จงัหวดั…………………………..รหสัไปรษณีย์……..…………… 

 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั 6งสิ 6นรวม………………..……………หุ้น และ 

ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...............................................เสยีง ดงันี 6 
      หุ้นสามญั……..…………….…..หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..................................เสยีง 

 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้  

1. ชื�อ…………………………………. อาย…ุ…… ปี อยูบ้่านเลขที�………….. ถนน………………….… 
     ตําบล/แขวง……….……..อําเภอ/เขต……………..จงัหวดั…………….......รหสัไปรษณีย์………หรือ 
 

2. ชื�อ…………………………………. อาย…ุ…… ปี อยูบ้่านเลขที�………….. ถนน………………….… 
     ตําบล/แขวง……….……..อําเภอ/เขต……………..จงัหวดั…………….......รหสัไปรษณีย์………หรือ 

 
3. ชื�อ…………………………………. อาย…ุ…… ปี อยูบ้่านเลขที�………….. ถนน………………….… 

     ตําบล/แขวง……….……..อําเภอ/เขต……………..จงัหวดั…………….......รหสัไปรษณีย์………หรือ 

 

 4.   นายเกริกไกร จีระแพทย์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท อาย ุ67 ปี  
          อยูบ้่านเลขที� 135/23 หมูที่� 9 แขวงบางกรวย เขตบางกรวย นนทบรีุ 11130 หรือ 

 
    5.   นายมนตรี มงคลสวสัดิB   กรรมการอิสระ อาย ุ67 ปี 
   อยู่บ้านเลขที� 13/47 หมูที่� 8 แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 หรือ 

 
 6.   นายกอปร กฤตยากีรณ   กรรมการอิสระ อาย ุ71 ปี   

     อยูบ้่านเลขที� 246 ซอยศนูย์วิจยั แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือ     
 

 7.   นายรัตน์ พานิชพนัธ์  กรรมการอิสระ  อาย ุ63 ปี  
     อยูบ้่านเลขที� 86/1 ซอยศนูย์วิจยั 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือ 
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 8.   นายสมเกียรติ เจริญกลุ  กรรมการอิสระ อาย ุ69 ปี  
  อยูบ้่านเลขที� 243 หมูบ้่านศานตินิเวศน์ ซอย 5 ถนนลาดพร้าว 115 แขวงคลองจั�น เขตบางกะปิ  
  กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ   
   

 9.   นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ  กรรมการอิสระ อาย ุ67 ปี  
     อยูบ้่านเลขที� 247 ซอยพฒันาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  

 
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 6งที� 1/2553 ในวนัองัคารที� 10 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที� 494 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 
10330 หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั 6งนี 6 ดงันี 6 
 
                              วาระที� 1 เรื�อง รับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 
 

         (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
      (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 6 

       เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสยีง 
 

  วาระที� 2 เรื�อง พิจารณาและอนมุตัิให้ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ยที�
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) เข้าทําคําเสนอซื 6อหุ้นที�เหลอืทั 6งหมดใน Centennial Coal Co., 
Ltd. จํานวนร้อยละ 80.1 และอนมุตัิการซื 6อหุ้นของ Centennial Coal Co., Ltd. โดย Banpu 
Minerals (Singapore) Pte. Ltd จํานวนรวมร้อยละ 19.9 ซึ�งได้ซื 6อเมื�อเดือนพฤษภาคม และ 
มิถนุายน 2553 

 

         (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
      (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 6 

       เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสยีง 
 

             วาระที� 3 เรื�อง พิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท 
 

         (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
      (ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 6 

       เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย                 งดออกเสยีง 
 
 

  วาระที� 4 เรื�อง อื�นๆ (ถ้ามี) 
                              เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)               

     จึงไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี 6 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี 6ให้ถือว่าการ       
ลงคะแนนเสยีงนั 6นไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 
 (6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชัดเจน หรือใน
กรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง
หรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที�ข้าพเจ้าระบใุน

หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 

ลงชื�อ………………......………...…..ผู้มอบฉนัทะ        
                       (………………...............…….) 
 

ลงชื�อ….........………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                              (……......………………………) 
 

ลงชื�อ….........………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                              (……......………………………) 
 

ลงชื�อ….........………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                              (……......………………………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตั 6งกรรมการสามารถเลอืกตั 6งกรรมการทั 6งชดุหรือเลอืกตั 6งกรรมการเป็นรายบคุคล 


